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Epidemiavalmiusryhmän kokous 8.5.2020
Suomen hallitus on 4.5.2020 linjannut koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten purkamisesta asteittain ja hallitusti. Pielaveden kunnassa rajoituksia puretaan viranomaisten ohjeita
noudattaen.
Perusopetus, varhaiskasvatus ja lukio
Perusopetus siirtyy lähiopetukseen 14.5. alkaen.
Perusopetusta ja varhaiskasvatusta järjestettäessä noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistuksia turvalliseen lähiopetukseen siirtymisessä.
Varhaiskasvatuksessa toiminta pyritään järjestämään siten, että eri ryhmät eivätkä henkilökunta kohtaa tarpeettomasti hoitopäivän aikana.
Koulukuljetukset toteutetaan normaalisti. Kouluihin tulo ja lähtö suunnitellaan yksiköissä
siten, että eri ryhmät eivät kohtaisi koulupäivän aikana. Välitunnit ja ruokailut järjestetään
porrastetusti sekä muilla yksikkökohtaisilla järjestelyillä. Puustellin koulun kuudennet luokat
siirtyvät Opinportin tiloihin lukuvuoden loppuun saakka.
Perusopetuksen tarkempien ohjeistuksien osalta vanhempiin ollaan yhteydessä Wilman
kautta.
Lukio jatkaa opetusta pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden loppuun. Opiskelijoita
tiedotetaan opetusjärjestelyistä Wilman kautta.
Kirjasto
Kirjastoon voi palauttaa lainoja palautusluukun kautta.
Kirjasto aloittaa kirjojen lainaamisen kirjakassipalvelun avulla 11.5. alkaen.
Kirjakassipalvelun kautta voi lainata soittamalla etukäteen puh. 040 4894191 tai sähköpostilla kirjasto@pielavesi.fi. Lainaamista varten tarvitaan asiakkaan nimi ja kirjastokortin numero. Aineisto kerätään toiveiden mukaisesti, lainataan ja sovitusti voit noutaa kirjakassin
kirjaston oven ulkopuolelta.
Kirjasto ja kirjastolla sijaitseva Kelan asiointipiste avautuvat 1.6. Asiakkaiden turvallisuus
varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella, turvaetäisyyksillä ja hygieniaohjeistuksia noudattamalla.
Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut
Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyihin ja huomioiden annetut ohjeet, rajoitukset ja määräykset.
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Kuntosalin käyttöön liittyen laaditaan tarkempia ohjeistuksia ja rajoituksia mm. kävijämäärää
Nuorisotoimi
Nuorisotilat avautuu 1.6. Tilojen kalustusta muutetaan siten, että lähikontakteja ei pääsisi
syntymään ja ulkotiloja pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan.
Nuorten kesätyöt
Kesätöihin palkatuille nuorille järjestetään infotilaisuus kesätöistä vallitsevassa tilanteessa.
Kesätyötekijöihin ollaan yhteydessä, kun kesätyöinfon ajankohta on selvillä.

Vierailurajoitukset jatkuvat
Vierailut riskiryhmään kuuluvien asumispalveluyksiköihin ovat edelleen kielletty toistaiseksi.
Kunnassa pohditaan turvallisia vaihtoehtoisia ratkaisuja vierailujen järjestämiseksi.
Kunnan kokoustilat
Kunnan kokoustilat avataan ulkopuolisten käyttöön 1.6. alkaen. Pyydämme kokouksia järjestettäessä huomioimaan riittävät turvavälit ja hyvän käsi- ja yskimishygienian.
Kunnan virastot
Kunnan virastojen ovet pidetään suljettuna kesän yli ja kunta suosittelee henkilöstölle etätyön tekemistä.
Virastot palvelevat pääasiassa puhelimitse, sähköpostilla ja etäyhteyksin. Palvelua saa
myös kasvokkain ajanvarauksella.
Muista pitää huolta itsestäsi
Kunnan ja terveydenhuollon palvelut toimivat normaalisti poikkeusoloista huolimatta. Sairauksia ei pidä jättää hoitamatta tai tarpeellisiin palveluihin hakeutumatta!
Terveysasemien vastaanotot toimivat normaalisti. Myös esimerkiksi sosiaalipalveluihin tulee olla yhteydessä tarpeen tullen.
Kunnan palveluita tarjotaan pääsääntöisesti puhelimitse ja etäyhteyksien avulla. Ajanvarauksella palveluja saa myös kasvotusten.
Terveydenhuollossa riskiryhmään kuuluvien osalta kiireettömiä palveluita tarjotaan puhelimitse ja etäyhteyksin.

Epidemiavalmiusryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 13.5. klo 8.
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Lisätietoja: kunnanjohtaja puh. 0400668211; vilma.kroger@pielavesi.fi
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